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Mötesanteckningar Mag- och tarmsjukdomar 
Datum 2020-01-31 
Plats Hotell Högland, Nässjö  
Närvarande Henrik Hjortswang, Jeanette Assarsson, Kalle Landerholm, 

Karsten Offenbartl, Henrik Stjernman, Lars Abrahamsson 
Förhinder Pär Myrelid, Ellen Andersson, Hjalmar Åselius 
 

1. Välkomna och dagordning 

Dagordningen godkändes. 

2. Föregående mötesanteckningar 

Föregående mötesanteckningar godkändes och lades till handlingarna. 

3. Sekreterare 

Inget nytt om sekreterare efter Lars Abrahamsson. 

4. Uppdatering kring RPO Mag- och tarmsjukdomar 

Vårdprocesser 
Följande vårdprocesser berör i dagsläget RPO Mag- och tarmsjukdomar; 

 IBD – kartläggning har påbörjats 

 Levercirros 

 Appendicit – påbörjas under våren 2020 

 Gallsten – bedöms ha goda förutsättningar att starta under 2020 

Varje vårdprocess kan involvera flera kliniker och det är angeläget att inhämta 
synpunkter från berörda kliniker inför utformning av vårdprocessen.  

RPO Mag- och tarmsjukdomar är beroende av att berörda kliniker når koncensus för 
utformning av respektive vårdprocess.  

Gruppens sammansättning 
För att RPO Mag- och tarmsjukdomar ska nå framgång med vårdprocesserna bedöms 
bl.a. följande som angeläget; 

 Hög närvaro vid möten i RPO Mag- och tarmsjukdomar. 

 Snarast knyta en kirurg inom övre gastro till RPO Mag- och tarmsjukdomar.  

Former för samarbete med RAG Kirurgi 
Formerna för samarbete med RAG Kirurgi behöver klarläggas. 
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5. Rapport från NPO Mag- och tarmsjukdomar 

Karsten Offenbartl rapporterade från NPO Mag- och tarmsjukdomar. 

För vårdprocessen Gallsten kommer nomineringar till Nationell arbetsgrupp (NAG) att 
genomföras innan sommaren. Ett telefonmöte är planerat till 2020-03-19 för NPO för 
framtagande av arbetsinstruktion för framtagande av vårdprocessen för Gallsten.  

6. Handlingsplan för RPO Mag- och tarmsjukdomar 2020 

Henrik Hjortswang presenterade handlingsplanen för RPO Mag- och tarmsjukdomar 
2020. 

7. SWIBREG – rapport från registret 

Diskussion om varierande registrering i SWIBREG och hur vi kan använda registret. 

8. Nulägesanalys av vården för IBD i sydöstra 
sjukvårdsregionen. 

Henrik Hjortswang presenterade förslag på frågor för att göra en nulägesanalys av 
vården för IBD i sydöstra sjukvårdsregionen. Förslaget bearbetades och frågorna 
fördelades mellan deltagarna i RPO Mag- och tarmsjukdomar. Resultatet av 
kartläggningen presenteras på kommande möte.  

8. Nästa möte 

Kalle Landerholm skickar ut förslag på tider i mars för avstämning per telefon. 

 

Vid anteckningarna 

Lars Abrahamsson 


